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Spolupráca medzi krajinami V4 a ich partnermi
Vyšehradské mládežnícke fórum
V piatok 28. novembra sa uskutočnila panelová diskusia s názvom Spolupráca
medzi krajinami V4 a ich partnermi, ktorá bola súčasťou konferencie Vyšehradské
mládežnícke fórum 2014 konajúcej sa v dňoch od 27. novembra až 29. novembra v Banskej
Bystrici. Hosťami diskusie boli Peter Javorčík, štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý nad celým podujatím prevzal
osobnú záštitu, J.E. Richard Van Rijssen, veľvyslanec Holandského kráľovstva pre
Slovenskú republiku, Tomáš Strážay, vedecký pracovník zo Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku a Mário Nicolini, zo Slovenskej Atlantickej komisie. Udalosť bola
zahájená

úvodným príhovorom Martina Čapliara,

prezidenta Euroatlantického centra,

v ktorej v krátkosti predstavil aktivity a ďalšie smerovanie danej mimovládnej organizácie,
ktorá bola hlavným organizátorom Vyšehradského mládežníckeho fóra.
Panelovej diskusii predchádzali úvodné poznámky Petra Javorčíka, ktorý v krátkosti
zhrnul históriu spolupráce v rámci V4 regiónu. Predstavil súčasné a budúce ciele krajín V4.
Podporuje myšlienku užšej spolupráce medzi týmito krajinami a taktiež sa venoval budúcim
výzvam a projektom, medzi ktorými spomenul pri energetickej otázke aj interkonektor
Poľsko – Slovensko. Svoj príhovor ukončil informáciami o Slovenskom predsedníctve V4,
ktorého hlavným mottom je : „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet.“ Po príhovore Petra
Javorčíka sa vyjadril Mário Nicolini, zakladateľ a čestný prezident Euroatlantického centra,
ktorý hovoril o začiatkoch organizácie a taktiež zhodnotil minulé ročníky Vyšehradského
mládežníckeho fóra. Vo svojom prejave zhodnotil momentálnu geopolitickú situáciu vo
svete, kde vyjadril obavy z ruskej agresie, kvôli ktorej sa pozícia Európskej únie a NATO
oslabila. Na konci svojho príspevku dodal, že svet nie je pripravený čeliť radikálnej zmene
geopolitickej situácie. Neskôr v rámci diskusie dostala slovo aj Veronika Antall – Horváth,
ktorá prezentovala aktivity Medzinárodného Vyšehradského fondu. Ten bol založený
krajinami V4 a jeho hlavným cieľom je uľahčiť a podporovať rozvoj užšej spolupráce medzi
občanmi a inštitúciami v regióne, ako aj medzi krajinami V4 a ďalšími štátmi, najmä
západného Balkánu a Východného partnerstva. Po predstavení MVF sa k téme vyjadril aj
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Richard Van Rijssen, ktorý pri otázke rozširovania V4 hovoril o možnosti nového členstva
krajín Balkánu. Taktiež v otázke Európskej únie podporuje myšlienku silnejšej Európskej
komisie, ktorá by v konečnom dôsledku mohla pomôcť ostatným krajinám. Prvú časť
panelovej diskusie zakončil Tomáš Strážay, ktorý vyjadril obavy o V4 a podotkol, že
organizácia čelí existenciálnym problémom z dôvodu vývoja udalostí na Ukrajine. Tiež
upozornil na dôležitosť kooperácie nielen medzi krajinami regiónu V4, ale aj ostatnými
inštitúciami v rámci Európy a sveta. Medzi najdôležitejších partnerov označil Benelux
a OSN, zatiaľ čo spomedzi partnerských krajín, ktoré najviac spolupracujú s Vyšehradským
regiónom spomenul napríklad Japonsko, Južnú Kóreu a iné., Tomáš Stražay, podobne ako
Richard van Rijssen, podporuje myšlienku rozširovania V4, a to prostredníctvom formátu
V4 plus. Po príhovoroch všetkých zúčastnených hostí nasledovali otázky participantov, ktoré
sa týkali tém ako napríklad Ukrajinská kríza a vplyv sankcii na krajiny V4, pri ktorej hostia
zaujali podobné stanoviská a poznamenali, že cesta k vyriešeniu krízy spočíva v jednotnej
politike voči Rusku a taktiež spomenuli, že náš región je mimoriadne zraniteľný voči agresii
a z toho dôvodu by sme mali dbať na zabezpečenie vyššej ochrany v rámci celej Európskej
únie. Diskusiu ukončil Mário Nicolini záverečnými slovami. Zhrnul hlavné body diskusie,
medzi ktoré patrili napríklad dôležitosť kooperácie medzi jednotlivými štátmi V4, vyriešenie
krízy na Ukrajine a problém rozširovania V4.

